GETO Varioplan kit
Sidepresenningssystem

Byggekit til indbygning af GETO Varioplan i én side.

Åbningsbar presenningsside til indbygning i egen k onstr uktion
(Sandwichkasse,aluminiumkasse og lign.)
Kittet består af:
• Bundprofil med integreret surringsspor i eloxeret aluminium
• Top- og hjørne profiler i eloxeret aluminium
• Monta gevinkler til top og bund
• Boltkit
• Presenningsside i s tandardfarver
(specialfarve og -tryk kan leveres mod merpris)
• Fanetætning i s ort eller grå til presenning
• Skydestolpe med lægteholdere i stå l
(Inkluderet for længder > 4.500 mm)
• Flytbare pa llestop i k unststof
Alle profiler leveres i standardlængder.
Karosseribyggeren afk orter og tilpasser selv til sin ege n
konstruktion.

GVPk (01/09)DK

GETO Variopla n kittet er baseret på e n komplet
GETO Variopla n model 358, til biler med e n totalvægt på
3,5 til 8 tons og e n længde på indtil 7.500 mm.

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.
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Telefax: +45 43690219

eMail: info@titgemeyer.dk

Internet: www.titgemeyer.dk

GETO Varioplan kit
Sidepresenningssystem

Byggekit til indbygning af GETO Varioplan i én side.
Bestilling

Forespør gsel

Firma

Kunde nr.

Adresse
Postnr.

By

Telefon

Telefax

Email

Kontakt

Tekniske da ta
Antal

stk

Lysåbnings bredde

mm

Lysåbnings højde

mm

Presenning
Standard e nsfarvet i henhold til farvekollektion nummer
Efter ønske (Nærmere specifikation kræves)
Presenningsfane
Sort

Grå

Skydestolpe
Medleveres til opby gninger > 4.500 mm

Ekstra ved opbygning < 4.500 mm

Slingrebrædder
Ingen
1 række
2 rækker
3 rækker

Surrebånd 5 m (1000 daN / EN12195EN12195- 2)
Stk med skralde og endebeslag passende til bundprofil
Profileret gulvprofil i aluminium (Leveres kun i hele længder a 7500 mm)
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Stk 30 mm

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.
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